
12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA
DEFESA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(ÍZA)  DE  DIREITO  DA  ___  VARA  DA

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARAGUAÍNA/TO

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  TOCANTINS,  pelo

Promotor  de  Justiça  que  esta  subscreve,  no  exercício  de  suas  atribuições

constitucionais  e  legais,  com fundamento  no  artigo  129,  inciso  III,  da  Constituição

Federal, art. 25, inciso IV, da Lei n.º 8.625/93; arts. 3º e 7º da Lei n.º 7.347/85; art. 60,

inciso  VII,  da  Lei  Complementar  Estadual  n.º  51/08,  e  em  defesa  do  patrimônio

público, vem à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL

em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA/TO, pessoa jurídica

de direito público interno, CNPJ nº 01.830.793/0001-39, com sede na Rua 25 de

Dezembro,  nº  265,  Centro,  representado pelo  Prefeito  Municipal  Ronaldo  Dimas

Nogueira Pereira, sem e-mail institucional informado; e 

em  desfavor  do  RONALDO  DIMAS  NOGUEIRA  PEREIRA,

brasileiro,  Rgº  M  1631804  SSP/MG,  CPF  nº  260.210.136-20,  com  domicílio

necessário na sede na Prefeitura Municipal, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº

265, Centro, Araguaína/TO, sem e-mail institucional informado.

I. DOS FATOS 

Colhe-se do  Inquérito Civil  Público nº  033/2015 (meio físico)  e

Procedimento  Preparatório  nº  2018.0007550  (meio  eletrônico), autuados  e

registrados na 12 ª Promotoria de Justiça de Araguaína/TO (ambos seguem anexos),

que o município de Araguaína/TO, ente público aqui requerido, encontra-se em mora
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na  execução  de  políticas  públicas  de  planejamento  urbanístico  e  licenciamento

ambiental consistentes para instalação e ampliação de cemitérios públicos municipais. 

A falta  de  providências  eficientes  e  suficientes  do  poder  público,

exortado para o problema ainda no ano de 2012, desencadeou um atual cenário de

falta de vagas para o sepultamento de corpos com graves danos ao meio ambiente,

planejamento urbanístico, cultura e crença religiosa da coletividade, que não pode se

ver obrigada a aquiescer com medidas tidas como alternativas para o problema,

como o é a sugestiona cremação de corpos. 

Em contextualização fática, cumpre relatar que no dia 03 de julho de

2012 a Prefeitura de Araguaína encaminhou a esta 12ª Promotoria de Justiça o Ofício

nº 151/2012 (fls. 01/60 do Inquérito Civil Público nº 033/20151), no qual informou que o

cemitério  municipal  São  Lázaro  havia  esgotado  sua  capacidade  para  novos

sepultamentos. E para solucionar de imediato a situação, o município havia adquirido

uma área localizada no Bairro Fátima, onde já existia um cemitério que até então era

utilizado de forma irregular. 

Daí  noticiou  ao  Ministério  Público  que  pretendia  adotar  a

providências para a regularização ambiental, e já havia realizado uma análise prévia

ambiental para verificar a viabilidade do terreno. Disse que, à época, foi realizado um

estudo geológico e hidrogeológico da área, os quais confirmaram a possibilidade de se

implantar o cemitério. 

De  tal  modo,  solicitou  a  realização  de  Termo  de  Ajustamento  de

Conduta – TAC como o Ministério Público para que fosse permitida a instalação do

cemitério público naquele local, de acordo com os projetos apresentados. A medida

teria  por  escopo  estabelecer  prazo  razoável  para  que  todas  as  exigências  do

CONAMA fossem cumpridas.

Como providência preliminar, sobreveio o Despacho de fls. 61, em

que  solicitado  estudo  técnico  do  CAOMA,  Centro  de  Apoio  Operacional  do  Meio

Ambiente.  No dia  24 de agosto  de 2012,  o CAOMA apresentou  Parecer Técnico

008/2012, com as seguintes conclusões:

1 Todas as indicações de folhas que não constar o procedimento,  daqui  em diante,  serão a eventos
relativos ao Inquérito Civil Público nº 033/2015. Na hipótese de referência ao Procedimento Preparatório
nº 2018.0007550, esta será pontualmente informada.
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“O  problema  de  escassez  de  vagas  para  sepultamentos  no

Cemitério  Municipal  São  Lázaro  e  necessidade  urgente  de

implantar novo cemitério evidencia a ausência de planejamento

e negligência das autoridades municipais frente a uma situação

obviamente prevista  e mesmo assim sem a devida tratativa,

mesmo  em  se  tratando  de  serviço  público  essencial  à

população  e  que  requer  os  devidos  cuidados  sanitários  e

ambientais.

Mesmo  com  as  providências  tardias  de  elaborar  estudos  e

planejar  a  implantação  de  novo  cemitério,  ainda  assim  a

Prefeitura demonstra-se omissa em relação a sua obrigação de

providenciar a devida licença ambiental do NATURATINS, uma

vez que até o momento não foi sequer protocolado no órgão os

documentos  e  estudos  a  fim  de  instruir  processo  de

licenciamento ambiental.

Diante  da  falta  de  planejamento  e  da  ausência  de  esforços

concretos visando a regularização ambiental do cemitério há o

risco  claro  de  haver  por  parte  da  Prefeitura,  atividades  de

sepultamentos  sem  a  devida  licença  ambiental,  de  forma  a

infringir a legislação ambiental, em especial o Art. 60. da Lei de

Crimes Ambientais.

Por fim, ressalta-se que o CAOMA não entende ser razoável

assinatura  de  Ajustamento  de  Conduta  a  fim  de  permitir  a

implantação de cemitério sem o prévio licenciamento ambiental

e  sem  as  eventuais  responsabilizações  penais  e  cíveis  do

Poder Público Municipal, diante da negligência apontada. Além

disso o Município pode buscar soluções emergenciais que não

sejam  o  sepultamento  em  nova  área  sem  licenciamento

ambiental  prévio,  conforme  indicado  nas  recomendações  a

seguir.”

Antes tais considerações, o copo técnico Recomendou a adoção das

seguintes providências:

Av. Neief Murad, nº 47-A – Setor Noroeste – CEP 77.800-000 – Fone/Fax (63) 3414-4641 e 3414-8509



12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA
DEFESA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

“À Prefeitura Municipal de Araguaína

 Enquanto  não  for  emitida  a  Licença  Ambiental  de

Instalação o Município, se abster de sepultamentos em nova

área  e  realizar  ações  visando  garantir  sepultamentos  no

cemitério  atual,  como,  por  exemplo,  através de exumação e

guarda de ossadas e/ou negociando aumento da cota social

que dispõe em cemitério particular;

 Fiscalizar a atual prática de sepultamento clandestino no

Bairro Fátima;

 Providenciar  a  elaboração  de  estudos  e  juntada  de

documentos  com  a  abertura  de  processo  de  licenciamento

ambiental da nova área para cemitério, até no máximo o final

da próximo período de chuvas, abordando no estudo ambiental

relacionado, no mínimo, os seguintes aspectos:

 Avaliar, através de sondagem, o nível do lençol freático

ao  final  da  estação  de  maior  precipitação  pluviométrica  e

caracterização  do  subsolo  a  fim  de  aferir  características

geológicas relacionadas a percolação de contaminantes;

 Plano de monitoramento de contaminação;

 Avaliar se há contaminação do solo e do lençol freático

do cemitério atual e prever plano de desativação;

 Definir  os  procedimentos  adequados  de  sepultamento,

controle de acesso e sistema de mapeamento dos corpos;

 Destinar  adequadamente  os  resíduos  sólidos,

notadamente aqueles provenientes de sepultamento;

 Realizar drenagem pluvial e controle de erosão.

 Informar sobre situação atual do sistema de mapeamento

e controle de sepultamento.

Ao Instituto Natureza do Tocantins

 Fiscalizar  e  adotar  as  medidas  cabíveis  caso  haja

sepultamentos em nova área, sem a devida Licença Ambiental,

comunicando o fato a 12ª Promotoria de Justiça de Araguaína;
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 Informar  sobre  a  regularidade  ambiental  do  cemitério

particular Jardim das Paineiras;

 Quando  do  protocolo  de  documentos  e  estudos

ambientais  visando  o  licenciamento  ambiental  de  novo

cemitério  municipal,  providenciar  a  análise  técnica  e  vistoria

com a urgência que o caso requer, tendo em vista tratar-se de

atividade de interesse da coletividade, sem, contudo, se abster

do rigor técnico e legal cabível.”

No dia 31 de agosto de 2012,  esta 12ª Promotoria de Justiça de

Araguaína/TO expediu Recomendação Administrativa (fls. 75/86) baseando-se nas

considerações do Parecer Técnico CAOMA 008/2012, dando um prazo 10 (dez) dias

úteis  para  que  a  prefeitura  de  Araguaína  enviasse  resposta  escrita  acerca  do

acatamento ou não das referidas recomendações.

Em  22  de  maio  de  2013,  por  meio  do  Ofício  nº  67/2013  da

Procuradoria  Municipal  de  Araguaína  (fls.  99/142),  o  ente  público  requerido

informou  que  todas  as  recomendações  estabelecidas  seriam  providenciadas,

mormente para iniciar o projeto de licenciamento ambiental da nova área do cemitério

em conformidade com Resolução CONAMA nº 335, de 3 de abril de 2003 e COEMA

nº  07  de  2005.  E,  destaque-se,  juntou  o  Decreto  municipal  nº  122/2010  em que

declara de utilidade pública o (Cemitério do Bairro de Fátima). 

E, mesmo informando a paralisação do processo de desapropriação

por  conta  do  falecimento  do  proprietário  da  área  (para  aguardar  a  conclusão  do

processo  de  inventário),  fez  juntar  às  fls.  166/168,  por  meio  de  memorando  com

datado de 31 de outubro de 2012,  Alvará Judicial  que teve por finalidade suprir o

consentimento do espólio (autos nº 2011.0010.7278-8/0) e autorizar p Município de

Araguaína/TO  concluir  o  desmembramento de  área  integrante  do  espólio  (uma

delas o Cemitério Bairro de Fátima) e registrar no Cartório de Registro de Imóveis,

criando as respectivas matrículas das áreas. O Alvará data de 02 de abril de 2012.

Em 06 de junho de 2013, sobreveio o  Relatório de Atividades nº

106-2013/NATURATINS  (fls.  147/150),  com  os  seguintes  apontamentos:  “As

sepulturas estão instaladas de forma aleatória, sem impermeabilização do solo, sem

nenhum padrão de organização e dimensionamento.  Algumas covas encontram-se

Av. Neief Murad, nº 47-A – Setor Noroeste – CEP 77.800-000 – Fone/Fax (63) 3414-4641 e 3414-8509



12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA
DEFESA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

abertas, podendo ocasionar processos erosivos no local. O cemitério não atende aos

critérios técnicos preconizados pelas Resoluções CONAMA 335/2003, 368/2006 e

402/2008  o  cemitério  está  em  funcionamento  sem  licenciamento  ambiental,

conforme datas  de  sepultamentos  encontradas  nas  sepulturas”.  Diante  desse  fato

emitiu  na  mesma  data  Notificação  por  “fazer  funcionar  empreendimento

potencialmente poluidor sem a licença ambiental do NATURATINS em desacordo com

a Resolução Conama e Coema 07/2005”. E recomendou que fosse providenciado o

licenciamento ambiental do empreendimento (Cemitério do Bairro de Fátima).

Em  26  de  agosto  de  2013,  a  Secretaria  do  Planejamento,  Meio

Ambiente, Ciência e Tecnologia de Araguaína/TO expediu o Ofício nº 372/2013 (fls.

152/154),  no  qual  informou  que  “a  área  destinada  a  implantação  do  cemitério

localizado  no  Bairro  Fátima  integra  o  espólio  de  particulares  em  lide  judicial,

impossibilitando  o  município  de  tomar  qualquer  providência  em  relação  ao

licenciamento. Informamos também que o município não utiliza a área em questão e

possui uma cota para sepultamentos no cemitério Jardim das Acácias, como medida

provisória. Atualmente, o município está providenciando uma nova área para futura

instalação do cemitério municipal.”.

Em 01 de agosto de 2014, através do Ofício nº 329/2014 (fl. 156), a

12ª  PJArn.  solicitou  esclarecimentos  ao  prefeito  de  Araguaína  sobre  os  seguintes

pontos: (a)  “A área relativa ao cemitério do bairro de Fátima pertence ao espólio de

particular  ou  ao  município,  tendo  em  vista  o  Decreto  nº  122/2010  (que  trata  da

declaração de utilidade pública da área para fins de desapropriação) e a lei 2720 (que

autoriza  o  pagamento  de  indenização  da  referida  área  por  meio  de  dação  em

pagamento?; (b) Se a área foi desapropriada para a instalação do cemitério, qual a

razão de o município não ter mais interesse na utilização da área?; e (c) O município,

responsável pelo cemitério, acatará a recomendação já encaminhada, em especial a

avaliação  quanto  à  existência  de  contaminação  do  solo  e  do  lençol  freático  do

cemitério e previsão de plano de desativação?”.

No  dia  1º  de  abril  de  2015,  a  Secretaria  do  Planejamento,  Meio

Ambiente, Ciência e Tecnologia encaminhou o  Ofício nº 124/2015 (fls. 173/178), no

qual  informou que “o processo de regularização do cemitério  do Bairro  Fátima foi

iniciado na gestão passada e que por causa do falecimento do proprietário que cedeu

a área, o processo teve que ser em parte paralisado, tornando assim o Decreto nº
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122/2010  sem  efeitos,  pois  a  referida  área  entrou  em  espólio  para  a  família.

Ressaltamos  que  o  município  possui  interesse  em  regularizar  a  área  em

questão,  mas  conforme  mencionado  anteriormente  a  área  está  em transição

entre os herdeiros, não sendo possível a formalização de um acordo com os

proprietários até que a planilha seja definida. Informamos que o município iniciou

pesquisa  de  mercado  para  abertura  de  processo  licitatório  para  contratação  de

empresa  ou  profissional  habilitado  para  execução  de  procedimento  de  análise  de

existência  de  contaminação  do  solo  e  do  lençol  freático.  A regularização  da  área

passará  por  processo  de  licenciamento  ambiental  e  outros  procedimentos  legais

pertinentes e que para conclusão desses processos será indispensável a efetivação

da propriedade da área em nome do município, providência que será realizada após a

conclusão do espólio da família e acordo com os novos proprietários de fato”.

Em 20 de novembro de 2015 a Prefeitura Municipal de Araguaína/TO

emitiu  o  Ofício nº  197/2015 – GBPREF (fls.  179/180),  no qual  informou que “em

decorrência do falecimento do proprietário que cedeu a área, tornou-se necessária a

paralisação do processo até que seja solucionada a titularidade por intermédio

de espólio dos herdeiros. Na oportunidade informamos que dentro de 90 dias será

apresentado relatório sobre a existência de contaminação do solo e do lençol freático

e análise sobre o procedimento de licenciamento ambiental”.

Já em 18 de abril de 2016 (fl. 181), a Procuradoria do Município de

Araguaína  emitiu  o  Ofício  nº  072/2016 no  qual  informou  que  “a  contratação

fracassou e estamos montando outro processo licitatório. Informamos ainda que

encontra-se (sic) pendente a titularidade da área, aguardando solução por intermédio

de espólio de terceiros”.

No dia 10 de fevereiro de 2017, a Secretaria do Planejamento, Meio

Ambiente,  Ciência  e  Tecnologia  e  Desenvolvimento  Econômico  emitiu  o Ofício  nº

46/2017  à  12ª  PJArn.  (fls.  191/199),  quando  informou  que  “esta  municipalidade

realizou  processo  licitatório  no  ano  de  2016  para  contratação  de  empresa  para

elaboração de um Plano Controle Ambiental  no local  do cemitério,  cujo processo

licitatório foi cancelado. Portanto, faz-se necessária nova licitação para contratação

de  empresa  especializada  em  elaborar  este  documento,  o  que  já  está  sendo

providenciado”.
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Mais  uma  vez,  agora  em 27  de  junho  de  2017,  o  corpo  técnico

(CAOMA) foi acionado e realizou nova vistoria no local, da qual resultou a elaboração

do  Relatório  de  Vistoria  nº  040/2017  (fls.  201/212), denotativo  da  situação  de

irregularidade e,  principalmente,  da inércia do poder  público municipal  e adotar  as

providências que lhe competia (informadas desde a primeira visita em 2012). Assim

pontuou a área técnica:

A equipe do CAOMA realizou a vistoria no dia 25 de março de

2017. Verificou-se que o cemitério do Bairro Fátima encontra-

se em operação e no local havia um funcionário responsável

pela abertura das covas, as quais não possuem nenhum tipo

de impermeabilização, como pode ser observado nas figuras a

seguir. Há algumas sepulturas que não estão identificadas bem

como não há identificação das ruas. Verificou-se ainda que o

acesso à área do cemitério é livre. Segue memorial fotográfico

da área do cemitério do Bairro Fátima.

Pelas constatações levantadas in loco bem como pela análise

da  documentação  constante  no  Inquérito  Civil  nº  033/2015,

verificou-se que não houve uma solução por parte da prefeitura

de Araguaína no sentido de regularizar a área utilizada como

cemitério público. O fato é que, desde agosto de 2012, ocasião

em  que  a  equipe  do  CAOMA elaborou  o  Parecer  Técnico

008/2012,  a  situação  permanece  inalterada,  ou  seja,  há  em

Araguaína  um  cemitério  utilizado  pela  gestão  municipal  de

forma irregular, sem qualquer critério ambiental.

Conforme consta nos autos do Inquérito Civil nº 033/2015, não

há nenhuma previsão de quando a situação se resolverá,  já

que, segundo a prefeitura de Araguaína, há um problema de

espólio a ser solucionado e assim, com este argumento, resta

claro a falta de empenho visando a regularização ambiental do

cemitério. 

Restou  evidente  ainda  que  os  sepultamentos  sem a  devida

licença ambiental se enquadram no  Art. 60. da Lei de Crimes

Ambientais (Lei nº 9.605/08).
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Por fim, reitera-se que o CAOMA não entende ser razoável a

assinatura de qualquer acordo através de Termo Ajustamento

de Conduta a fim de permitir a implantação de cemitério sem o

prévio  licenciamento  ambiental  e  sem  as  eventuais

responsabilizações penais e cíveis do Poder Público Municipal,

diante da negligência apontada. 

Como  consectário,  no  mesmo  relatório  de  vistoria,  apontou  as

seguintes providências que deveriam ser tomadas pelo poder público municipal:

(a) enquanto não for emitida a Licença Ambiental de Instalação, o Município deverá se

abster  de  sepultamentos  na  área  do  cemitério  do  Bairro  Fátima  e  realizar  ações

visando garantir  sepultamentos  no cemitério  atual,  como,  por  exemplo,  através de

exumação e guarda de ossadas e/ou negociando aumento da cota social que dispõe

em cemitério particular;  (b) providenciar a desativação imediata do cemitério Bairro

Fátima associada a um plano de desativação para determinação se há e qual o nível

de contaminação local por fazer funcionar cemitério (empreendimento potencialmente

poluidor) sem critérios ambientais; (c) providenciar em caráter emergencial uma nova

área para a instalação de cemitério municipal com prévia elaboração de estudos e

juntada  de  documentos  com  a  abertura  de  processo  de  licenciamento  ambiental

abordando,  no mínimo,  os seguintes aspectos:  (i)  avaliar,  através de sondagem, o

nível  do  lençol  freático  ao  final  da  estação  de  maior  precipitação  pluviométrica  e

caracterização do subsolo a fim de aferir  características geológicas relacionadas a

percolação de contaminantes; (ii) plano de monitoramento de contaminação; (iii) definir

os  procedimentos  adequados  de  sepultamento,  controle  de  acesso  e  sistema  de

mapeamento  dos  corpos;  (iv)  destinar  adequadamente  os  resíduos  sólidos,

notadamente aqueles provenientes de sepultamento; (v) realizar drenagem pluvial e

controle  de  erosão;  e  (vi)  informar  sobre  sistema  de  mapeamento  e  controle  de

sepultamento.

Com  esse  conteúdo  fora  expedida  a  Recomendação  nº  30/2017

(fls.219/221). Em resposta, a Procuradoria Jurídica do município (fls. 224) informou

que estava em elaboração projeto de nova área para cemitério.  Apresentou dados

estatísticos  sobre  a  realidade,  em 2017,  do  número  de  vagas  e  a  previsão  para

sepultamento. Os documentos que instruem a resposta (fls. 227, primeiro parágrafo),
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dão conta que a demanda de sepultamentos poderiam ser atendidas somente até

julho de 2018, ante a realidade à época.

Nota-se,  ainda,  que do inteiro teor  da documentação apresentada

pela  Prefeitura  de  Araguaína  (ofício  da  FUNAMC  nº  092/2017  e  da  SEDEMA nº

045/2018) – fls. 247/249), foi informada a inexistência de regularidade do Cemitério

Novo Horizonte e até desconhecimento quanto à atividade do mesmo. Razão por que

foi expedido ofício ao Naturatins (Araguaína), para adoção das medidas preventivas

e repressivas.

Mais  adiante  o  Naturais  (fls.  257/266)  informou  que  fora  firmado

Termo de Cooperação Técnica n. 001/2017, em que a competência para atendimento

às demandas referentes a cemitérios seria do poder público municipal, por meio de

uma de suas secretarias.

Em 28 de setembro de 2018, por meio do ofício de fls. 270/275, o

Secretário municipal de Planejamento e Tecnologia, depois de oficiado, informou que

“não  temos informações  sobre  a  implantação  de  um novo  cemitério,  e  nem

mesmo sobre a existência de algum processo de licenciamento”.

No  dia  07  de  novembro  de  2018,  a  Procuradoria  Jurídica  do

município  informou  que:  (a)  atualmente  o  único  cemitério  público  municipal  em

funcionamento  é  o  São  Lázaro,  o  qual  passa  por  trabalho  de  reciclagem  para

identificar  sepulturas  aptas  a  exumação,  em conformidade com a Lei  municipal  n.

2.445/2005; (b) e que o cemitério particular, Jardins das Paineiras, cede ao município

15% (quinze) por cento de suas vagas, o que corresponde a aproximadamente 3.500

(três  mil  e  quinhentas)  vagas.  Por  isso  concluiu  que  a  quantidade  de  sepulturas

existentes  no  município  aliado  ao  serviço  de  reciclagem  do  cemitério  público,

atenderia às necessidades da cidade a curto, médio e longo prazo.

Como último  ato  de  instrução,  sobreveio  Relatório  Ambiental  nº

226/2018 dando conta que o cemitério localizado no Bairro de Fátima fora desativado,

efetivamente, em dezembro de 2017. De modo que os sepultamentos passaram a ser

realizados  no  cemitério  particular  Jardins  das  Paineiras,  cede  ao  município  15%

(quinze) por cento de suas vagas. 

Os  documentos  encartados  nos  autos  do  Procedimento

Preparatório  nº  2018.0007550  (meio  eletrônico)  reproduzem,  basicamente,  os

documentos que instruem o ICP nº 033/2015. Ilustram que o ente público requerido
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não se desincumbiu do dever de executar a política pública e, mais ainda, informam,

notadamente pela matéria jornalística encartada, que a situação é urgente e violadora

dos  direitos  fundamentais  titularizados  pelos  munícipes.  Exauridas  a  medidas

extrajudiciais  possíveis para  a  solução  não  conflituosa  do  problema,  a  única

alternativa que resta é se socorrer ao Poder Judiciário, para substituir a vontade do

ente público, em provimento cominatório impositivo da obrigação de fazer.

II. DO MÉRITO

Inicialmente cumpre lembrar que  a crença ou ritual traduzido no

ato de velar e sepultar os mortos (enquanto exercício da liberdade de religiosa e

manifestação cultural) traduz-se em direito fundamental daqueles entes queridos que

passaram a suportar  e conviver  com a dor  da perda e demais fases atinentes ao

estado psicológico do luto. Cuida-se de manifestação que integra não só a cultura e

liberdade  religiosa  do  povo  brasileiro,  como,  sabidamente,  remonta  aos

antepassados  da  humanidade,  com  a  conformação  própria  em  cada  estágio  da

civilização.

Na  atual  ordem  constitucional,  tem-se  que  o Estado  garantirá  a

todos  o  pleno  exercício  dos  direitos  culturais  e  acesso  às  fontes  da  cultura

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais

(art. 215 da CF/88). É de se compreender que o ato de velar e sepultar os mortos

constitui  patrimônio  cultural  na  exata  medida  em  que  se  tutela  as  formas  de

expressão, bem como os modos de criar, fazer e viver (art. 216, incisos I e II da

CF/88).  E como  direito fundamental2 do indivíduo encerra,  por  outro  lado,  dever

2 E  a  fundamentalidade,  aqui,  é  material.  A  fundamentalidade material  do  direito  ao  exercício  da

liberdade religiosa de velar e sepultar os mortos sucede do seu conteúdo, pois que tem ligação direta com

o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, qualquer pretensão contrária aos direitos

fundamentais que vier a ser manifestada pelo legislador ordinário (seja por ação ou omissão) ou pelo

Administrador Público (que costumeiramente invoca a reserva do possível) ficará, em regra, sujeita à

sindicância  pelo  Poder  Judiciário.  Em  última  análise,  qualquer  limitação  em  matéria  de  direitos

fundamentais por parte do poder constituinte derivado (no exercício do poder de reforma), do legislador

ordinário,  ou  mesmo dos Poderes  Executivo  e  Judiciário  encontrará  seus  limites  no  art.  60,  §4º,  da

CRFB/88,  no  princípio  da  proibição  do retrocesso  social,  ou  mesmo na  “teoria  dos  limites  dos

limites”. 

Nesse passo,  a  “teoria  dos  limites  dos limites”  informa  que qualquer  restrição  a  direitos

fundamentais  deve  se amparar  nos  seguintes  critérios:  a)  respeito  ao núcleo essencial  do direito
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fundamental3 do Poder Público, que, sabidamente, não se desincumbiu de tal mister

de  forma  satisfatória,  muito  embora  o  Ministério  Público  tenha  buscado,  na  via

extrajudicial,  métodos alternativos  à concretização do direito  ao sepultamento por

aqueles  que  tenham  perdido  seus  entes  queridos.  Exemplo  disso  é  que  foram

expedidas duas Recomendações Administrativas. 

Lembre-se  que  ninguém  será  privado  de  direitos  por  motivo  de

crença  religiosa ou  de  convicção  filosófica  ou  política,  salvo  se  as  invocar  para

eximir-se  de  obrigação  legal  a  todos  imposta  e  recusar-se  a  cumprir  prestação

alternativa, fixada em lei (art. 5º, inciso VIII, da CF/88). 

fundamental,  umbilicalmente ligada à ideia de dignidade da pessoa humana que não vir a ser

abalada;  b)  toda  limitação  deve  está  amparada  em  norma  permissiva  do  texto  constitucional,  em

observância  ao  princípio  da  segurança  jurídica,  pois  não  se  admite  limitações  decorrentes  de

fundamentos implícitos; c) via de regra, as limitações devem ser de cunho geral e abstrato, a fim de evitar

discriminações arbitrárias e casuísticas; d) e, por fim, toda limitação imposta a direito fundamental deve

está balizada no princípio da proporcionalidade e seus sub-princípios da adequação (o meio utilizado é

apto a alcançar o fim pretendido?), necessidade (não há outra medida menos gravosa para alcançar o

mesmo fim?) e proporcionalidade em sentido estrito (as vantagens advindas da limitação sobrepõem-se

aos custos dela decorrentes?). (FERNANDES. Bernardo Gonçalves.  Curso de Direito Constitucional.

Lumen juris, Rio de Janeiro: 2011, p. 256/257.).

3 É curioso o fato que a doutrina, em geral, não tem se dedicado ao exame do deveres fundamentais.

Tal esquecimento é atribuído à “herança” do liberalismo clássico, pois os reclamos de liberdade frente ao

Estado  resultaram  numa  “hipertrofia”  de  direitos  em  favor  do  indivíduo.  Fato  esse  que  resultou  na

“primazia quase absoluta dos ‘direitos subjetivos’ em detrimento dos ‘deveres’. (SARLET, Ingo Wolfgang.

A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva

constitucional. 10. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 226.). 

Quando estudados,  os deveres fundamentais  – a exemplo dos direitos – recebem uma classificação

própria,  de  modo  que  podem  se  apresentar  ora  como  “deveres  conexos”,  ora  como  “deveres

autônomos”. A distinção está no fato de que os primeiros se relacionam diretamente com a consecução

de  algum  direito  fundamental,  ao  passo  que  os  segundos  existem  autonomamente,  sem  qualquer

vinculação à afirmação de um direito fundamental. O dever fundamental de proteção ao meio ambiente,

por exemplo,  está umbilicalmente ligado com o direito  ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

tanto para as presentes quanto para as futuras gerações. Vê-se, pois, íntima relação entre o dever e

direito fundamental. A observância do dever garante, em certa medida, a afirmação do direito. No caso

concreto, o dever fundamental de garantir o exercício cultural do sepultamento dos mortos é um dever

autônomo do Poder Público, e sucede na norma constitucional descrita no art. 216, incisos I e II da CF/88

e art. 5º, inciso VIII, da CF/88.
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Noutro plano,  e ainda sob a ótica  dos  direitos fundamentais,  é

inegável  que  o Poder  Público,  no  caso  em  exame  e  por  força  de  preceitos

constitucionais,  deve  conferir  a  máxima  efetividade:  (i)  à  política  de

desenvolvimento  urbano,  executada  pelo  Poder  Público  municipal,  conforme

diretrizes  gerais  fixadas  em  lei,  tudo  para  ordenar  o  pleno  desenvolvimento  das

funções sociais  da cidade e  garantir  o  bem-estar  de seus habitantes (art.  182 da

CF/88); (ii) à política de proteção ao meio ambiente, direito de titularidade coletiva,

pertencente às presentes e futuras gerações (art.  225,  “caput,  da CF/88);  e  (iii)  à

política  de  proteção  à  saúde  pública,  direito  de  fundamentalidade  material,

titularizado de forma universal, figurando como  direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços

para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, “caput”, da CF/88).

Significa  dizer  que,  por  dever  fundamental,  o  Município  de

Araguaína/TO, através de políticas pública a serem executadas pelo Poder Executivo,

deve garantir a  segurança e bem-estar da coletividade, efeito direto e imediato do

direito à dignidade humana. Cumpre ao Estado (sentido amplo, em que se insere o

ente  púbico  municipal),  sob  esse  aspecto,  assegurar  o  mínimo  existencial

socioambiental, como forma de garantir o núcleo essencial do direito fundamental ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado4. 

E, no caso em exame, nota-se que o Cemitério do Bairro de Fátima

– ou como corrigiu  o  Relatório  Ambiental  nº  226/2018,  Cemitério  do Bairro  Monte

Sinai,  localizado na Rua 10,  Quadra 01,  Lote 10,  Bairro Monte Sinai  – estaria em

regular funcionamento, caso fossem adotadas as providências materializadas nas

Recomendações  administrativas expedidas  pelo  Ministério  Púbico.  O mesmo se

diga em relação ao Cemitério Novo Horizonte. 

Por  diversas  vezes,  o  município  escorou-se  na  pendência  da

conclusão do inventário judicial  (em que o terreno figura como espólio),  como fato

impeditivo à regularização do cemitério. 

4 Ibidem, p. 50.
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Acontece  que  fez  juntar  às  fls.  166/168  do  ICP,  por  meio  de

memorando com datado de 31 de outubro de 2012,  Alvará Judicial  que teve por

finalidade suprir o consentimento do espólio (autos nº 2011.0010.7278-8/0) e autorizar

o Município de Araguaína/TO  concluir  o desmembramento de área integrante do

espólio (uma delas o Cemitério Bairro de Fátima) e registrar no Cartório de Registro

de Imóveis, criando as respectivas matrículas das áreas. O Alvará data de 02 de abril

de 2012. 

Portanto, a pendência da conclusão do processo de inventário  não

parece configurar óbice ao processo de desapropriação.  E,  mesmo que assim

fosse,  o  Poder  Público  deveria  ter  diligenciado  para  obter,  noutro  local,  vagas

suficientes para os sepultamentos, mormente porque era sabedor,  ante os estudos

estatísticos divulgados pela FUNAMC em 2017,  que as vagas para demandas por

sepultamento se esgotariam no mês de julho de 2018 (fls. 227, primeiro parágrafo).

A  falta  de  vagas  para  sepultamento é  uma  realidade  trágica,

conforme se depreende da matéria jornalística. E  a solução apontada pelo poder

público,  consistente  na  cremação  como  única  medida,  associada  à  exumação  e

encaminhamento dos restos mortais a ossuário público,  não se revela garantidora

dos  direitos  fundamentais  já  mencionados.  Antes  disso,  configura  verdadeira

violação à liberdade de escolhas de cada família,  no que respeita ao direito de

sepultar seus entes queridos. 

Reservado  o  respeito  sempre  devido,  tem-se  por  superficiais  as

informações prestadas no dia 07 de novembro de 2018, pela Procuradoria Jurídica

do  município,  quando  informou  que  a  quantidade  de  sepulturas  existentes  no

município  aliado  ao  serviço  de  reciclagem  do  cemitério  público,  atenderia  às

necessidades da cidade a curto, médio e longo prazo.

Como  mencionado  pela  Procuradoria  Jurídica  do  município o

atual  cenário  está  assim traduzido:  (a)  o único  cemitério  público municipal  em

funcionamento é o São Lázaro (com lotação máxima já alcançada), o qual passa por

trabalho de reciclagem para identificar sepulturas aptas a exumação, em conformidade

com  a  Lei  municipal  n.  2.445/2005;  (b)  e  o  cemitério  particular,  Jardins  das

Av. Neief Murad, nº 47-A – Setor Noroeste – CEP 77.800-000 – Fone/Fax (63) 3414-4641 e 3414-8509



12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA
DEFESA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Paineiras, cederia ao município 15% (quinze) por cento de suas vagas,  o que

corresponde a aproximadamente 3.500 (três mil e quinhentas) vagas. 

Acontece  que,  a  partir  das  informações  da  FUNAMC e  notícia

veiculada  em  jornal,  bem  ainda  do  teor  do  Ofício  do  CCABA (todos  anexos  ao

Procedimento Preparatório nº 2018.0007550), nota-se que a cota do poder público

municipal  no  cemitério  particular  está  esgotada.  E  mais,  que  a  lotação  do

cemitério  São  Lázaro  alcançou  sua  capacidade  máxima,  só  comportando

sepultamentos para aqueles familiares que já contam com jazigo. 

Em suma, atualmente, a cidade de Araguaína-TO somente dispõe do

cemitério particular Jardim das Paineiras, ou da medida alternativa (em verdade única)

que está em vias de ser  implementada pelo  poder  público,  que a cremação dos

corpos. 

Como dito,  por  força da necessidade  de se conferir  efetividade  à

liberdade de crença e cultural, o município de Araguaína/TO não pode compelir os

munícipes à via única da cremação, sob pena de afrontosa violação aos direitos

fundamentais.

Tal  circunstância  confere legitimidade  ao  Ministério  Público  –

instituição legitimada a promover ações cíveis que tenham por objeto a condenação

em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Art. 3º, caput, da

Lei nº 7.347/85), quando a questão envolver qualquer direito ou interesse difuso (Art.

1º, inciso IV, da Lei nº 7.347/85) – para  agir e exigir do Estado (sentido amplo) a

garantia da efetivação de direitos fundamentais, sob pena de se esvaziar o conteúdo

normativo da  Constituição,  tornando-a  um mero  “protocolo  de  intenções”.  Não

pode se permitir, no atual estágio da democracia, que tenhamos uma “Constituição

Simbólica”, sem normatividade, como ensinado pelo professor Marcelo Neves.

Nesse  passo,  importa  gizar  que  aqui  se  postula  como  substituto

processual de pessoas determináveis e indeterminadas (munícipes de Araguaína/TO e

todos aqueles que possam vir a fixar moradia na cidade). Dos fatos veiculados, tem-se

que  a  omissão  do  poder  público  viola  direito  coletivo  em  sentido  amplo,

categorizado como direito difuso, carregado de relevância social, conforme art. 81,

inciso I, do CDC.
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A legitimidade do Município de Araguaína/TO para figurar no polo

passivo  e,  com  efeito,  executar  a  política  pública, sucede  do  mandamento

constitucional que impõe ao Município a  competência material de  proteger o meio

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, inciso VI, da

CF/88) e proteger o patrimônio histórico local, considerando a própria natureza do bem

em questão (arts. 23, incisos III e IV, 30, inciso IX, e 225, “caput”, da CF/88). Bem

como das diretrizes estabelecidas no Estatuto das Cidades (art. 2º, incisos I e XII, da

Lei nº 10.257/2001). E, finalmente, dos preceitos estabelecidos no art. 15, inciso II, da

Lei nº 8.742/93, e no art. 10, inciso IV, da Lei nº 7.783, que prevê o serviço funerário

como essencial.

No  plano  infraconstitucional,  mormente  no  que  diz  respeito  à

regularidade ambiental  para a destinação de áreas para cemitérios, o ente público

municipal  deverá  observar  as  regras  estatuídas  na  Resolução  nº  335/2003  do

CONAMA, e suas alterações.

Nesse  passo,  a  Lei  de  Crimes Ambientais prevê  como conduta

típica o fato de causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou

possam resultar  em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de

animais ou a destruição significativa da flora, com agravamento da pena se o crime

ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou

substâncias  oleosas,  em  desacordo  com  as  exigências  estabelecidas  em  leis  ou

regulamentos (art.  54,  §2º,  inciso V,  da Lei  nº 9.605/1998).  E,  ainda,  criminaliza a

conduta de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte

do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores,

sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as

normas legais e regulamentares pertinentes (art. 60, “caput”, da Lei nº 9.605/1998).

Colocadas tais premissas específicas, é de lembrar que o Estatuto

das Cidades (art. 2º, incisos I e XII, da Lei nº 10.257/2001) preconiza como diretrizes

geais:  (a)  que  a  política  urbana  tem  por  objetivo  ordenar  o  pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, com a

garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana,

à moradia,  ao saneamento ambiental, à  infraestrutura urbana,  ao transporte e aos

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; (b) a
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proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico.

E  ainda,  a  Lei  nº  8.080/90,  preceitua  que  os  níveis  de  saúde

expressam  a  organização  social  e  econômica  do  País,  tendo  a  saúde  como

determinantes  e  condicionantes,  entre  outros,  a  alimentação,  a  moradia,  o

saneamento básico,  o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade

física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

A ausência  de providências  concretas por  parte do gestor  público

municipal, somado às constatações apontadas nos relatórios produzidos pelo CAOMA

do  Ministério  Público,  são  circunstâncias  denotativas  de  graves  e  intoleráveis

violações a direitos fundamentais, importando em degradação ambiental, prejuízos à

saúde pública, afronta à liberdade cultural e de crença, inobservância à ordenação

da  cidade,  e  ausência  na  prestação  de  serviço  essencial,  com  diminuição  da

qualidade  de vida  da população  diretamente  afetada.  Fatos  que podem,  repita-se,

encontrar adequação típica na Lei de crimes ambientais. 

Excelência, importa acrescentar que a responsabilidade civil em sede

ambiental é de natureza objetiva, pautada na teoria do risco integral, bem assim impõe

uma  obrigação  solidária,  de  natureza  propter  rem,  no  que  respeita  ao  dever  de

reparação ou recomposição dos danos eventualmente verificados. 

É dizer,  não cabe perquirir a existência de culpa pelo causador do

dano ou responsabilidades em razão de gestões anteriores. Não se permite alegar em

defesa  as  excludentes  de  responsabilidade  civil.  E,  ainda,  desinteressa verificar  a

existência de nexo de causalidade entre a conduta do agente degradador e o dever de

recomposição  ou  reparação  do  dano.  Isso  no  que  pertine  ao  Cemitério  Novo

Horizonte. 

ADMINISTRATIVO  -  DANO  AO  MEIO-AMBIENTE  -

INDENIZAÇÃO  -  LEGITIMAÇÃO  PASSIVA  DO  NOVO

ADQUIRENTE.

1.  A responsabilidade  pela  preservação  e  recomposição  do

meio-ambiente é objetiva, mas se exige nexo de causalidade

entre  a  atividade  do  proprietário  e  o  dano  causado  (Lei

6.938/81).
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2. Em se tratando de reserva florestal, com limitação imposta

por lei, o novo proprietário, ao adquirir a área, assume o ônus

de  manter  a  preservação,  tornando-se  responsável  pela

reposição, mesmo que não tenha contribuído para devastá-la.

3. Responsabilidade que independe de culpa ou nexo causal,

porque imposta por lei.

4. Recursos especiais providos em parte.

(REsp 327.254/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA

TURMA, julgado em 03/12/2002, DJ 19/12/2002, p. 355)

[…]

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  DANOS

AMBIENTAIS.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA.  RESPONSABILIDADE

DO  ADQUIRENTE.  TERRAS  RURAIS.  RECOMPOSIÇÃO.

MATAS.  TEMPUS  REGIT  ACTUM.  AVERBAÇÃO

PERCENTUAL DE 20%. SÚMULA 07 STJ.

1. A responsabilidade pelo dano ambiental  é objetiva, ante a

ratio  essendi  da  Lei  6.938/81,  que  em  seu  art.  14,  §  1º,

determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar

os danos ao meio-ambiente e,  quanto  ao terceiro,  preceitua

que a obrigação persiste, mesmo sem culpa. Precedentes do

STJ:RESP 826976/PR,  Relator  Ministro Castro Meira,  DJ de

01.09.2006;  AgRg  no  REsp  504626/PR,  Relator  Ministro

Francisco  Falcão,  DJ  de  17.05.2004;  RESP  263383/PR,

Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 22.08.2005 e

EDcl  no  AgRg  no  RESP 255170/SP,  desta  relatoria,  DJ  de

22.04.2003.

2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é propter

rem,  por  isso  que  a  Lei  8.171/91  vigora  para  todos  os

proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis

por  eventuais  desmatamentos  anteriores,  máxime  porque  a

referida  norma  referendou  o  próprio  Código  Florestal  (Lei

4.771/65)  que  estabelecia  uma  limitação  administrativa  às

propriedades  rurais,  obrigando  os  seus  proprietários  a
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instituírem áreas  de reservas legais,  de  no  mínimo 20% de

cada propriedade, em prol do interesse  coletivo. Precedente

do STJ:  RESP 343.741/PR, Relator Ministro Franciulli Netto,

DJ de 07.10.2002.

[...]

(REsp  1090968/SP,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA

TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 03/08/2010)

Tais fatos, Excelência, forçaram o ajuizamento da demanda judicial,

como última medida para garantir a dignidade e bem-estar da população diretamente

interessada  e,  por  consequência,  proteção  à  saúde,  ao  meio  ambiente,  e  à  livre

manifestação cultural e de crença religiosa. Tudo isso revela a certeza da presença de

amparo jurídico à pretensão que ora se deduz a esse d. juízo, razão por que o pedido

imediato merece ser acolhido, inclusive na forma de tutela provisória de urgência

incidental.

III. DA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência

(art. 294,  caput, do NCPC). A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada,

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (Art. 294,  parágrafo único,

do  NCPC).  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver  elementos  que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado

útil  do  processo (Art.  300,  caput,  do  NCPC).  A tutela  de  urgência  de  natureza

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos

da decisão (Art. 300, §3º, do NCPC)5.

5A concessão da “tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou o

risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). São expressões redacionais do que é amplamente

consagrado nas expressões latinas fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.

A despeito da conservação da distinção entre “tutela antecipada” e “tutela cautelar” no CPC de 2015, com

importantes reflexos procedimentais, é correto entender, na perspectiva do dispositivo aqui examinado,

que os requisitos de sua concessão foram igualados. Não há, portanto, mais espaço para discutir, como

ocorria no CPC de 1973, que os requisitos para a concessão da tutela antecipada (“prova inequívoca da

verossimilhança da alegação”) seriam, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais profundos que os

da  tutela  cautelar,  perspectiva  que  sempre  me  pareceu  enormemente  artificial.  Nesse  sentido,  a

concessão de ambas as tutelas de urgência reclama, é isto que importa destacar, a mesma probabilidade

do direito além do mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Sequer sobrevive, para o
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Nesse contexto, tem-se que a probabilidade do direito alegado se

revela  pelos  documentos  que  seguem  anexos  à  inicial  (Inquérito  Civil  Público  nº

033/2015  e  Procedimento  Preparatório  nº  0007550),  bem  como  através  dos

mandamentos previstos na Constituição Federal e Legislação infraconstitucional, nos

moldes já explicitados. 

Assim é que o Município de Araguaína/TO tem dever fundamental

de se desincumbir, com urgência, da obrigação de: (a) regularizar o funcionamento do

Cemitério do Bairro de Fátima – ou como corrigiu o Relatório Ambiental nº 226/2018,

Cemitério do Bairro Monte Sinai, localizado na Rua 10, Quadra 01, Lote 10, Bairro

Monte  Sinai  –,  bem como do Novo  Horizonte  ou,  na  impossibilidade  de  fazê-lo,

promover a interdição total e imediata;  (b) expandir ou adequar o  Cemitério  São

Lázaro, que alcançou sua capacidade máxima, para permitir novos sepultamentos; e

(c)  adotar  todas  as  demais  providências  necessárias  para  dar  concretude  à

política pública, possibilitando o surgimento de novas vagas em cemitérios públicos,

de modo a não deixar a população diretamente interessada desassistida do serviço

público de natureza essencial.

E  nesse  aspecto  –  adotar  todas  as  demais  providências

necessárias para dar concretude à política pública – deve ser compelido também

na  obrigação  de  fazer  consistente  em:  (a)  enquanto  não  for  emitida  a  Licença

Ambiental de Instalação, o Município deverá se abster de sepultamentos na área do

cemitério do Bairro Fátima  e  Novo Horizonte, e  realizar  ações visando garantir

sepultamentos no Cemitério São Lázaro, como, por exemplo, através de exumação e

guarda de ossadas e/ou negociando aumento da cota social que dispõe em cemitério

particular; (b) providenciar a desativação imediata do cemitério Bairro Fátima e Novo

Horizonte associada a um plano de desativação para determinação se há e qual o

nível  de  contaminação  local  por  fazer  funcionar  cemitério  (empreendimento

potencialmente  poluidor)  sem  critérios  ambientais,  na  impossibilidade  de

CPC de 2015,  a diferença (artificial)  entre o perigo de dano e o risco ao resultado útil  do processo

sugerida por alguns para distinguir, respectivamente, a tutela antecipada (vocacionada a tutelar o próprio

direito material)  e a tutela cautelar (vocacionada a tutelar o processo) no contexto do CPC de 1973.

Aqueles  dois  referenciais  –  denotativos  da  necessidade  urgente  da  intervenção  jurisdicional  –  são

empregados  indistintamente  para  aquelas  duas  espécies.  "BUENO.  Cássio  Escarpinella.  Manual  de

Direito processual Civil. Volume único. Ebook.”
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regularização;  (c)  providenciar  em  caráter  emergencial  uma  nova  área  para  a

instalação de cemitério municipal  com prévia elaboração de estudos e juntada de

documentos com a abertura de processo de licenciamento ambiental abordando, no

mínimo, os seguintes aspectos:  (i)  avaliar,  através de sondagem, o nível do lençol

freático ao final da estação de maior precipitação pluviométrica e caracterização do

subsolo  a  fim  de  aferir  características  geológicas  relacionadas  a  percolação  de

contaminantes;  (ii)  plano  de  monitoramento  de  contaminação;  (iii)  definir  os

procedimentos  adequados  de  sepultamento,  controle  de  acesso  e  sistema  de

mapeamento  dos  corpos;  (iv)  destinar  adequadamente  os  resíduos  sólidos,

notadamente aqueles provenientes de sepultamento; (v) realizar drenagem pluvial e

controle  de  erosão;  e  (vi)  informar  sobre  sistema  de  mapeamento  e  controle  de

sepultamento.

Daí  o  perigo  de  dano que  sucede  da  inegável  exposição  da

comunidade  local  à  situação  de  ausência  na  prestação  de  um  serviço  público

essencial, com o contínuo agravamento da situação de mora que perdura desde o ano

de 2012. E, conforme notícias jornalísticas, há propensão a que os sepultamentos

sejam substituídos por cremações (e somente por elas), medida que por certo não

atende aos interesses de todos os jurisdicionados.

Acrescente-se que,  ante o quadro atual,  existe uma tendência à

perpetuação  da  mora.  Isso  poque,  nos  moldes  informados  pelo  Naturais  (fls.

257/266), após firmado o Termo de Cooperação Técnica n. 001/2017, a competência

para  atendimento  às  demandas  referentes  a  cemitérios  passou  ao  poder  público

municipal, por meio de uma de suas secretarias.

Dispensável,  aqui,  tecer  maiores  digressões  sobre  a  gravidade  e

consequências que podem resultar da omissão pode Poder Público em agir de modo

eficaz,  adequado  e  imediato. Cumpre  destacar,  por  oportuno,  que  providências

concretas, de caráter imediato ou mediato, não foram adotadas de forma eficaz desde

o ano de 2012, quando elaborado o primeiro relatório de fiscalização.

Ainda nesse contexto, do pedido de concessão da tutela específica

em caráter liminar (leia-se, antes mesmo de ouvir a parte contrária), vale lembrar que

o  novo  Código  de  Processo  Civil  (art.  497)  manteve  o  poder  de  cautela  do
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magistrado que poderá se valer dos meios ali consignados para efetivar o conteúdo

da sua decisão, caso não cumprida no tempo e modo estabelecidos. 

IV. DO DANO SOCIAL

Diante os fatos e fundamentos apresentados, é possível concluir que,

induvidosamente, a comunidade local (munícipes de Araguaína/TO) tem sido exposta

a  cotidiano  constrangedor,  materializado  na  ausência  da  política  de  públicas  para

garantir o exercício do costume ou crença do sepultamento, com inegável diminuição

do  bem-estar  e  qualidade  de  vida  da  população  diretamente  afetada  por  ato

injustificado do poder público. O que importa no dever de indenizar em decorrência

do dano  social  experimentado.  Sobre  tal  categoria  de  dano,  vale  mencionar  o

seguinte estudo:

“Os  danos  sociais,  nas  palavras  de  Antônio  Junqueira  de

Azevedo (apud TARTUCE,  2009),  são aqueles  que  causam

um rebaixamento no nível  de vida da coletividade e  que

decorrem de  conduta socialmente reprováveis.  Tal  tipo de

dano dá-se quando as empresas praticam atos negativamente

exemplares,  ou seja,  condutas  corriqueiras  que causam mal

estar  social.  Envolvem  interesses  difusos  e  as  vítimas  são

indeterminadas ou indetermináveis (correspondem ao art. 81,

parágrafo único, inciso I do CDC)[5].

Nesse  caso,  quando  o  juiz  percebe  condutas  socialmente

reprováveis,  fixa a verba compensatória  e aquela de caráter

punitiva a título de dano social. Essa indenização derivada do

dano social não é para a vítima, sendo destinada a um fundo

de proteção consumeirista (art. 100 do CDC), ambiental ou

trabalhista,  por  exemplo,  ou  até  mesmo  instituição  de

caridade, a critério do juiz (art. 883, parágrafo único do CC).

Enfim, é a aplicação da função social da responsabilidade civil

(é cláusula geral; norma de ordem pública).

Alguns  casos  práticos  podem  ser  citados.  Um  deles  é  a

decisão  do  TRT-2ª  Região  (processo  2007-2288),  que

condenou o Sindicato dos Metroviários de São Paulo e a Cia
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do  Metrô  a  pagarem  450  cestas  básicas  a  entidades

beneficentes por greve abusiva.”6 (negritei) 

Nesse passo, tem-se que a inércia do poder público na regularização

ambiental  e urbanística das questões afetas aos cemitérios públicos,  tem ensejado

inconvenientes diários que perpassam o mero aborrecimento ou dissabor da

comunidade diretamente afetada. 

Como disse, pessoas estão (de fato estão) subjugadas à situação de

risco  à  saúde,  degradação  ambiental  por  existir  cemitério  em  situação  de

irregularidade,  o  que  afeta  núcleo  essencial  de  direto  fundamental  (dignidade

humana).  Não é  razoável  se admitir  que a situação exposta não se afigure  como

reveladora de danos sociais indenizáveis.

V. DO PEDIDO LIMINAR, DE MÉRITO E DEMAIS REQUERIMENTOS

Isto posto, o Ministério Público do Estado do Tocantins requer a

Vossa Excelência:

(a) seja deferida a medida liminar vindicada, como tutela provisória

de urgência incidental, com ou sem a prévia oitiva da parte contrária (art. 2º da Lei nº

4.837/2), para condenar os requeridos  MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA/TO e o senhor

RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA em obrigações de fazer consistentes no

dever de:

(a.1)  regularizar,  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias, o

funcionamento do  Cemitério do Bairro de Fátima  – ou como corrigiu  o Relatório

Ambiental nº 226/2018, Cemitério do Bairro Monte Sinai, localizado na Rua 10, Quadra

01, Lote 10, Bairro Monte Sinai –, bem como do  Cemitério  Novo Horizonte  ou, na

impossibilidade de fazê-lo, que seja efetuada a interdição total e imediata dos dois

cemitérios,  sob pena de  multa diária pessoal  (Art. 497,  caput, do NCPC) aplicada

em desfavor do gestor (Prefeito Ronaldo Dimas Nogueira) e, se for o caso, posterior

bloqueio e sequestro de valores para materializar a ordem judicial, sem prejuízo da

incursão  em  eventual  crime  de  desobediência,  no  caso  de  descumprimento

injustificado; 

6 http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11307
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(a.2) expandir ou adequar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, o

Cemitério São Lázaro, de modo a permitir novos sepultamentos, visto que alcançou

sua  capacidade  máxima,  sob  pena  de  multa  diária  pessoal  (Art.  497,  caput,  do

NCPC) aplicada em desfavor do gestor (Prefeito Ronaldo Dimas Nogueira) e, se for o

caso, posterior bloqueio e sequestro de valores para materializar a ordem judicial, sem

prejuízo  da  incursão  em  eventual  crime  de  desobediência,  no  caso  de

descumprimento injustificado; e

(a.3)  adotar todas as demais providências necessárias para dar

concretude  à  política  pública,  no  prazo  máximo  de  120  (cento  e  vinte)  dias,

possibilitando o surgimento de novas vagas em cemitérios públicos, de modo a não

deixar  a  população  diretamente  interessada  desassistida  do  serviço  público  de

natureza essencial,  sob pena de  multa diária pessoal  (Art.  497,  caput,  do NCPC)

aplicada em desfavor do gestor (Prefeito Ronaldo Dimas Nogueira) e, se for o caso,

posterior  bloqueio  e  sequestro  de  valores  para  materializar  a  ordem judicial,  sem

prejuízo  da  incursão  em  eventual  crime  de  desobediência,  no  caso  de

descumprimento  injustificado.  E  nesse  aspecto  –  adotar  todas  as  demais

providências  necessárias  para  dar  concretude  à  política  pública  –  deve  ser

compelido também na obrigação de fazer consistente em: 

(a)  enquanto  não  for  emitida  a  Licença  Ambiental  de

Instalação,  o  Município  deverá  se  abster  de

sepultamentos na área do cemitério do Bairro Fátima e

Novo  Horizonte, e  realizar  ações  visando  garantir

sepultamentos  no  cemitério São  Lázaro,  como,  por

exemplo, através de exumação e guarda de ossadas e/ou

negociando  aumento  da  cota  social  que  dispõe  em

cemitério  particular;  (b)  na  impossibilidade  de

regularização  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias,

providenciar a desativação imediata do cemitério Bairro

Fátima  e  Novo  Horizonte associada  a  um  plano  de

desativação para determinação se há e qual o nível de

contaminação  local  por  fazer  funcionar  cemitério

(empreendimento potencialmente poluidor)  sem critérios

ambientais;  (c)  providenciar  em  caráter  emergencial
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uma  nova  área  para  a  instalação  de  cemitério

municipal  com prévia elaboração de estudos e juntada

de  documentos  com  a  abertura  de  processo  de

licenciamento  ambiental  abordando,  no  mínimo,  os

seguintes aspectos: (i)  avaliar,  através de sondagem, o

nível  do  lençol  freático  ao  final  da  estação  de  maior

precipitação pluviométrica e caracterização do subsolo a

fim  de  aferir  características  geológicas  relacionadas  a

percolação  de  contaminantes;  (ii)  plano  de

monitoramento  de  contaminação;  (iii)  definir  os

procedimentos adequados de sepultamento, controle de

acesso  e  sistema  de  mapeamento  dos  corpos;  (iv)

destinar  adequadamente  os  resíduos  sólidos,

notadamente aqueles provenientes de sepultamento; (v)

realizar  drenagem  pluvial  e  controle  de  erosão;  e  (vi)

informar  sobre  sistema  de  mapeamento  e  controle  de

sepultamento.

(b) no mérito, seja confirmado o pedido liminar, para converter em

definitiva  a  tutela  provisória,  de  modo  a  garantir  a  regularização  ambiental  e

urbanística  das  questões  afetas  aos  cemitérios  públicos  no  município  de

Araguaína/TO,  e  condenar  os  requeridos  pelos  danos  sociais provocados,  no

importe de 60 (sessenta) salários-mínimos, de forma solidária, a ser recolhida ao

Fundo  Institucional  do  MPE/TO  (Banco  001,  Agência  3615-3,  conta-corrente

816264), julgando-se procedente o pedido deduzido na presente ação;

(c)  seja  determinada  a  citação dos  requeridos,  nos  endereços

acima  indicados,  para  que,  havendo  interesse,  possam  oferecer  resistência  à

pretensão aqui  deduzida,  presumindo-se verdadeiros os fatos não combatidos (art.

344 do NCPC);

(d) a oportunidade,  quando do momento processual adequado,  de

provar os fatos alegados pelos meios de provas admitidos pela ordem constitucional

e  legal,  notadamente  o  testemunhal  e  documental,  bem  como  seja  determinada,
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conforme as circunstâncias da instrução, a inversão do ônus da prova, notadamente

com fundamento no princípio da precaução;

(e)  a  inversão do ônus da prova, a teor do disposto no artigo 6º,

inciso  VIII,  c/c  artigo  117,  ambos  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (Lei  nº

8.078/90);

(f) seja determinada a publicação de edital no órgão oficial, a fim de

que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, a teor do que

dispõe o artigo 94 da Lei nº 8.078/90;

(g) condenação dos requeridos nos ônus da sucumbência;

(h)  por  fim,  requer  a  dispensa  da  designação  da  audiência  de

conciliação, prevista no art. 334,  caput, do NCPC, visto que os pedidos imediato e

mediato requeridos nesta ação não comportam transação, renúncia, mediação.

Dá-se à causa do valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito

reais), para efeitos meramente fiscais, dado a ausência de prévio orçamento destinado

a mensurar o conteúdo econômico da questão aqui discutida.

Araguaína/TO, 25 de março de 2019.

Gustavo Schult Junior

Promotor de Justiça

(Respondendo por designação – Portaria nº 189/2019/PGJ)
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